DAGVATTENUTREDNING ÖSTER OM
KANELTORGET

SLUTRAPPORT
2017-09-08

SAMMANFATTNING
I samband med detaljplanearbetet för bostäderna öster om Kaneltroget i Göteborg, har Tyréns
AB fått i uppdrag av Göteborg Stad att utföra en dagvattenutredning för området.
Avrinningsområden har tagits fram i rapporten och presenteras. Området är kuperat med berg i
dagen som faller mot en dal.
I exploateringsområdet kommer avrinningen att öka i området. Flödet för ett 5-årsregn och 20årsregn har tagits fram med hjälp utav rationella metoden. Göteborgs Stad ställer krav på hur
mycket vatten som får släppas till dagvattennätet, vilket gör att fördröjning kommer att krävas
inom utredningsområdet. Volymer på hur mycket som behöver fördröjas presenteras i
rapporten. Infiltrationsmöjligheterna är begränsade inom området.
Inom utredningsområdet planeras två fastigheter som benämns södra fastigheten och norra
fastigheten. För den södra fastigheten finns befintlig anslutningspunkt till det kommunala VAnätet. Medan för den norra fastigheten kommer nya anslutningspunkter att krävas.
Förslag på systemlösning för den södra fastigheten presenteras i bilaga 1. För detta område
föreslås en dagvattenledning med rännstensbrunnar som tar upp ytvatten från tak, väg och
grönområdet uppströms. Dagvattnet leds till ett makadammagasin som renar och fördröjer
dagvattnet. Oljeavskiljare kommer att behövas för parkeringarna som planeras i området.
I bilaga 2 presenteras ett förslag på systemlösning för dagvattnet kring den norra fastigheten.
Ett makadamdike rekommenderas som avskärande dike för grönområdet uppströms.
Dagvattenledningar föreslås för att omhänderta ytvattnet från tak och väg. För rening och
fördröjning av dagvatten presenteras ett makadammagasin som åtgärd. Slutlig dimensionering
och placering av dagvattenlösningarna bör utföras i samband med detaljprojekteringen.
Beräkning av föroreningshalter har gjorts före exploatering samt efter exploatering.
Föroreningshalterna kommer att öka marginellt. De föreslagna lösningarna bedöms kunna rena
dagvattnet så att de uppfyller miljöförvaltningen krav.
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1

SYFTE

Göteborgs Stad vill i samband med detaljplanen för området öster om Kaneltorget klargöra
förutsättningarna för dagvattnet inom planområdet. Detaljplanen skall möjliggöra byggandet av
två flerbostadshus samt föreningslokaler. Dagvattenutredningen skall utreda följande:
•

Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

•

Om fördröjningsmöjligheter finns inom planområdet.

•

Förslag på översiktliga lösningar för dagvattenhantering i området.

•

Dimensionerande flöden för planområdet.

•

Föroreningsberäkningar före och efter exploatering samt efter rening.

Göteborgs kommun vill att dagvatten tas omhand, fördröjs och renas inom detaljplan. Öppna
lösningar bör tillämpas i mån av plats.

2

UNDERLAG

Följande material har tillhandahållits från Göteborgs stad:
•

Plankarta i DWG format.

•

Plankarta i PDF format.

•

Ortofoto i PDF format.

•

Koncept bild på exploateringsförslaget.

•

Exploateringsförslag i DWG.

•

VA-ledningar i DWG format.

•

Höjdkurvor i DWG format.

Under utredningens gång har diverse Svenskt Vatten publikationer använts, så som P110, P104 och
P105.
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3

BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET

3.1

ORIENTERING

Detaljplaneområdet i stadsdelen Gårdsten är beläget ca 10 km från centrala Göteborg, se figur
1. Planområdet ligger i västra Gårdsten i anslutning till Kaneltorget. Gårdsten är byggt så att
bebyggelsen ligger runt ett grönområde och trafiken separeras kring området.

Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet
öster om Kaneltorget. (Källa: Google Maps).
Utredningsområdet är beläget öster om Kaneltorget och kommer att exploateras med
flerbostadshus och föreningslokaler, se figur 2.

Figur 2. Gräns för utredningsområdet.
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Området som utreds uppskattas till 2,5 ha. Större delen av utredningsområdet består av
obebyggd yta förutom i den västra delen där garage och affärer finns och skall eventuellt byggas
på. I de sydöstra delarna av utredningsområdet finns idag en öppen förskola.
Inom planområdet varierar marknivåerna mellan +95 meter till +108,5 meter. Delar av området
är kuperade och består av berg i dagen. Området är en dalgång där berg faller ner mot dalen
från väst och öst.
3.2

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA EXPLOATERING

Inom utredningsområdet kommer flerbostadshus att byggas. Den befintliga centrumbyggnaden
föreslås byggas på med ett plan som motsvarar en byggnadsyta på 600 kvm.
I den sydvästra delen av området föreslås markparkering för 5 till 6 bilar. I området kommer två
flerbostadshus att anläggas. Båda husen kommer att motsvara en byggnadsyta på 600 kvm och
en totalyta på 1200 kvm, då loftgångar och uteplatser anläggs, se figur 3.

Figur 3. Föreslagen exploatering av utredningsområdet.
I den sydöstra delen av utredningsområdet ligger den befintliga öppna förskolan som kommer att stå kvar,
däremot planeras en mindre föreningslokal vid den och det kommer att motsvara en yta på 120 m 2.
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3.3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VA-ANLÄGGNINGAR

Avrinningsområdena i figur 4 har tagits fram med hjälp utav en terrängmodell som skapats i
AutoCad. Terrängmodellen har skapats utifrån höjdkurvor som har mottagits från Göteborgs
Stad. Den totala ytan för alla avrinningsområdena blir 13,76 ha.

Figur 4. Avrinningsområden i Gårdsten.
-

Avrinningsområde A består främst utav bostadsområden som är pålade till berg.
Infiltrationen anses vara dålig i området då det till största del består utav urberg. Större
delar av området är hårdgjort med vägar och bostäder och det finns små områden med
berg i dagen. Avrinningsområde A motsvarar 4,97 ha av den totala avrinningsytan.

-

Avrinningsområde B utgörs utav grönområde där delar ligger på berg men den största
delen ligger i en dalgång. Bostäderna är belägna på berg. I dalgången anses
infiltrationen vara någorlunda bra. Avrinningsområde B motsvarar 4,49 ha av den totala
avrinningsytan.

-

Avrinningsområde C utgörs utav berg i dagen och hårdgjorda ytor i form av GC bana.
Infiltrationsmöjligheterna i avrinningsområde C anses vara dåliga. Avrinningsområde C
motsvarar 3,18 ha av det totala avrinningsområdet.

-

Avrinningsområde D är det minsta avrinningsområdet och avvattnas ner mot söder.
Inom avrinningsområdet är den öppna förskolan belägen.
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Landskapet är kuperat och faller in mot en dal. Dagvattnet kommer automatisk att ta sig till de
lägsta punkterna inom utredningsområdet. Det är därför viktigt med sekundära rinnvägar som
avleder dagvatten mot dessa lågpunkter, höjdsättningen inom exploateringsområdet är viktig för
att undvika instängda områden.
Ytliga rinnvägar framgår i figur 5. Ytvattnet kommer att rinna mot den markerade lågpunkten
och den lokala lågpunkten. Den lokala lågpunkten har ingen stor kapacitet och när kapaciteten
överskrids kommer ytvattnet att rinna längs med GC-vägen ner till lågpunkterna.

Figur 5. Ytliga rinnvägar för exploateringsområdet, AutoCad.
När kapaciteten överskrids i lågpunkten vid lekplatsen, kommer vattnet att samlas där till det
når rännstensbrunnarna som går längs med GC-vägen. Detta medför att ytvattnet vid lekplatsen
kan komma att bli djupt innan det avdunstar eller infiltreras i marken.
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Det finns ytterligare en lågpunkt som ligger vid Salviagatan 56. Ytvatten från den södra sidan av
exploateringsinområdet kommer vid kraftiga och långvariga regn att ta sig till Salviagatan 56 där
det samlas vid en grusplan. Även här kan vattnet stå högt då ytvattnet enbart kan avledas via
kommunala nät i närheten eller via avdunstning och infiltration.
Inom exploateringsområdet finns befintliga VA-ledningar som tillhör Kretslopp och vatten (KoV).
Anslutningspunkt för exploateringsområdet finns, se figur 6.

Figur 6. VA-ledningar inom exploateringsområdet, (Källa: KoV)
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3.3.1 TOPOGRAFI
I den västra delen av planområdet faller marken mot sydväst ner mot en dalgång. Där finns inga
instängda områden där dagvatten samlas. Den östra delen av planområdet ligger i dalgången.
Öster om exploateringsområdet lutar marken mot sydväst mot dalgången.
Marknivåerna inom planområdet varierar mellan +90,0 meter till +108,5 meter, se figur 7.
Längs med den västra delen av utredningsområdet går en bergsrygg som sträcker sig från syd
till norr.
Inom utredningsområdet finns två lågpunkter där dagvatten kommer att samlas, dessa
representeras av de gula områdena i figur 7.

Figur 7. Befintliga marknivåer, AutoCad data.
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3.3.2 GEOLOGI
Enligt SGU:s jordartskarta består jorden främst utav urberg, se figur 8. Dalgången var tidigare en
torvmosse som fyllts igen med lösa jordlager. Jorden består främst utav dytorv, torrskorpslera
eller lerig silt med sandskikt.

Figur 8. Jordartskarta, (källa: SGU).
SGU:s jorddjupskarta visar att jorddjupet inom planområdet varierar, se figur 9. I de områden
som ligger på berg kommer jorddjupet att ligga mellan 0-1 meter. I dalgången som fyllts igen
kommer jorddjupet att variera mellan 3-5 meter och i några få delar inom planområdet kommer
jorddjupet att ligga mellan 5-10 meter.

Figur 9. Jorddjupskarta, (Källa: SGU).
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Infiltrationen inom området bedöms vara låg i de områden där urberg finns. Däremot kan
infiltration ske i de områden där jordlagren är större än 1 meter.
3.3.3 FÄLTBESÖK PÅ UTREDNINGSOMRÅDET KANELTORGET
För att undersöka de befintliga dagvattenlösningarna för området genomfördes ett fältbesök
2017-04-06. Den sydvästra delen av utredningsområdet består utav berg i dagen som sluttar in
mot GC-vägen i området, se figur 10.

Figur 10. Södra sidan av utredningsområdet, till höger ligger parkeringen..
Utredningsområdet sett från söder, se figur 11. Byggnader kommer att anläggas i den plana
delen av området. Marken med berg i dagen faller ner mot gräsytan där det är plant, därefter
fortsätter marken att falla ner mot centrum av utredningsområdet.

Figur 11. Exploateringsområde där den södra fastigheten planeras.
En lågpunkt finns inom det södra grönområdet, se figur 12, i lågpunkten kan en mindre mängd
dagvatten ansamlas innan det rinner vidare nedströms. Grönområdet i den södra delen av
utredningsområdet är uppdelat i olika höjdetapper med berg i dagen.
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Figur 12. Södra sidan av exploateringsområdet.
Vid den norra delen av utredningsområdet består marken mer utav jord, se figur 13. Marken i
detta område lutar mot öst. I dagsläget går det en gångväg längs med området. Inom området
finns inga instängda områden som skär av dagvattnet.

Figur 13. Norra sidan av exploateringsområde, där den norra fastigheten kommer att placeras.
Ytvattnet från den norra delen av planområdet rinner åt öst mot ett större grönområde med
lekplats, se figur 14. Grönområdet är en lågpunkt för hela området Gårdsten. Större mängder
ytvatten kommer att samlas vid lågpunkten vid kraftiga regn. Det är viktigt att möjliggöra så att
de sekundära rinnvägarna för utredningsområdet leder till lågpunkten.
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Figur 14. Den norra lokala lågpunkten inom bostadsområdet.
Ytvattnet från södra sidan av planområdet kommer att rinna söderut mot grusplanen som tillhör
förskolan som ligger vid Salviagatan 56, se figur 15. Vid förskolan finns en lågpunkt där ytvatten
kommer att samlas vid kraftiga regn.

Figur 15. Lågpunkt vid Salviagatan 56.
3.4

RIKTLINJER FRÅN VA-HUVUDMANNEN

Göteborgs stad ställer krav på fördröjning av dagvatten i magasin om minst 10 mm nederbörd
på anslutna hårdgjorda ytor. Det kommunala dagvattennätet uppskattas kunna ta emot ett flöde
som motsvarar en naturmarksavrinning på 20 l/s ha.
Miljöförvaltningen ställer krav på dagvatten från parkeringsytorna. Parkeringsplatser som har fler
än 5 platser skall genomgå behandling av dagvatten eftersom området ligger inom
vattenskyddsområdet för Göta älv.
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4

FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

4.1

DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DAGVATTENFLÖDET

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande
flöden, se ekvation 1:

där

=

∗

∗ ( )

A
( )

=
=
=
=
=

(1)

Dimensionerande flöde, [l/s]
Avrinningsområdets area, [ha]
Avrinningskoefficient [-]
Dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]
Regnets varaktighet

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110. Intensiteten är en funktion av både
återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 år för regn
vid fylld ledning, 20 år med hänsyn till risken för uppdämning till marknivå då områdena anses
vara tät bostadsbebyggelse– se tabell 2.1 i P110. Områdestypen är tät bostadsbebyggelse. Både
korta och långa regn beaktas i utredningen – varaktigheterna i beräkningarna har valts till 10
minuter respektive 60 minuter. Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten
P104, se ekvation 2:
Å

= 190 ∗ Å ∗

där
Å

Å

(

,

)

+2

(2)

= Regnintensitet, [l/s*ha]
= Regnvaraktighet, [minuter]
= Återkomsttid

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor. Denna har valts till 1,25
för korta regn och 1,2 för långvariga regn.
Beräkningen av erforderlig magasinsvolym utförs för två olika villkor:
1. Minst 10 mm nederbörd ska fördröjas på avvattnade hårdgjorda ytor.
2. Flödet ut från magasinet bör motsvara 20 l/s ha, se avsnitt 3.4.
Den volym av ovanstående som blir störst blir dimensionerande volym för magasinet.
4.1.1 UPPSKATTNING AV FLÖDE FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDE
Tabell 1 visar det uppskattade flödet för hela utredningsområdet vid 5 års återkomsttid. Flödet
uppskattas till 199 l/s för korta regn och 63 l/s för långvariga regn.
Tabell 1. Uppskattat befintligt flöde vid 5 års återkomsttid.
Yta

A [ha]

Tak
Asfalt
Grönyta
Summa:

0.19
0.47
1.84
2.5

0.9
0.8
0.3

Ared
[ha]

i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

0.17
0.38
0.55
1.1

181
181
181

31
68
100
199

57
57
57

10
21
32
63

Flödet efter exploatering vid 5 års återkomsttid uppskattas till 301 l/s för korta regn och 96 l/s
för långvariga regn.

Uppdrag: 275784, Dagvattenutredning Kaneltorget, ramavtal UB50215164
Beställare: Göteborgs Stad
16(24)

2017-09-08
Slutrapport

Tabell 2. Uppskattat flöde efter exploatering vid 5 års återkomsttid.
Yta

A [ha]

Tak
Asfalt
Grönyta
Summa:

0.43
0.64
1.43
2.5

0.9
0.8
0.3

Ared
[ha]

i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

0.39
0.51
0.43
1.3

227
227
227

88
116
97
301

71
71
71

28
37
31
96

Befintligt flöde har även uppskattats vid 20 års återkomsttid. Det befintliga flödet för kortvariga
intensiva regn uppskattas till 315 l/s. För långvariga regn länge än 60 min uppskattas det
befintliga flödet till 98 l/s.
Tabell 3. Uppskattat befintligt flöden vid 20 års återkomsttid.
Yta

A [ha]

Tak
Asfalt
Grönyta
Summa:

0.19
0.47
1.84
2.5

0.9
0.8
0.3

Ared
[ha]

i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

0.17
0.38
0.55
1.1

287
287
287

49
108
158
315

89
89
89

15
34
49
98

Efter exploatering uppskattas flödet från området öka till 476 l/s för intensiva korta regn och
148 l/s för långvariga regn.
Tabell 4. Flöden efter exploatering vid ett 20-årsregn.
Yta

A [ha]

Tak
Asfalt
Grönyta
Summa:

0.43
0.64
1.43
2.5

4.2

0.9
0.8
0.3

Ared
[ha]

i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

0.39
0.51
0.43
1.3

358
358
358

139
183
154
476

112
112
112

43
57
48
148

FÖRSLAG PÅ DAGVATTENHANTERING

Dagvattnet från det nyexploaterade området bör omhändertas separat, fastighet för fastighet, se
bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. Fastigheten i bilaga 1 benämns som södra fastigheten och
fastigheten i bilaga 2 benämns som norra fastigheten i rapporten.
Olika typer av dagvattenlösningar presenteras närmare i bilaga 4.
I bilagorna finns uppskattade vattengångar, detta för att kunna ge en bild över det marginaler
som kommer att behövas i form av marktäckning,
4.2.1 DAGVATTENHANTERING VID SÖDRA FASTIGHETEN
Vid södra fastigheten föreslås en dagvattenledning som tar ytvattnet från tak, asfalterade ytor
och grönområdet i väst ner till ett magasin, se bilaga 1. Ledningen bör ha rännstensbrunnar som
omhändertar dagvattnet som kommer uppströms, då det i detta område kan skapas ett instängt
område mot huset.
Det är viktigt att höjdsättningen ses över inom området, så att tillräckligt med lutning och
täckning erhålls för ledningarna.
Dagvattnet från parkeringsområdet bör ha en oljeavskiljare då exploateringsområdet befinner
sig inom vattenskyddsområdet för Göta älv. I bilaga 1 föreslås en ledning som leder dagvattnet
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från parkeringsytan genom en oljeavskiljare vidare till ett magasin. Innan oljeavskiljaren bör en
slamavskiljare installeras. Däremot kommer dagvattnet att renas ytterligare när det går igenom
makadammagasinet som föreslås. Om däremot en annan typ av magasin anläggs utan rening,
kommer ytterligare rening att behövas i form av filterbrunn, då slam- och oljeavskiljare inte är
tillräckliga för att omhänderta dagvattenföroreningar.
För att fördröja och rena dagvattnet föreslås makadammagasin. Makadammagasin har en
renande effekt av dagvatten. Storleken på magasinet kan variera och ska utredas vidare i
detaljprojekteringen.
4.2.2 DAGVATTENHANTERING VID NORRA FASTIGHETEN
Vid norra fastigheten föreslås även här en dagvattenledning som leder ytvattnet från den
asfalterade ytan och taket ner till ett magasin, se bilaga 2. Rännstensbrunnar kommer att
behövas längsmed ledningsstråket för att omhänderta dagvattnet från området. Det är viktigt
att vattnet leds till rännstensbrunnarna så att inga instängda områden skapas.
Ett makadamdike föreslås som avskärande dike mellan GC-vägen och bergen uppströms. Detta
för att dagvattnet som är rent från grönområdet uppströms inte skall belasta magasinet.
Dagvattnet kommer att fördröjas och renas i makadamdiket innan det leds ner till
anslutningspunkten för det kommunala nätet.
Även i detta område är det viktigt att se över höjdsättningen så att vägarna lutar ifrån
fastigheten. Detta för att undvika instängda områden och skador på byggnaden.
Som fördröjning och reningsåtgärd föreslås även här ett makadammagasin som tar emot
dagvattnet. Makadammagasinets volym kan variera och bör utredas vidare i detaljprojekteringen.
4.2.3 DAGVATTENHANTERING VID DEN ÖPPNA FÖRSKOLAN
Dagvattnet från taket som kommer från den planerade föreningslokalen bör fördröjas innan den
leds ner till det kommunala ledningsnätet. Ett makadammagasin föreslås i detta område också,
se bilaga 3. Då inga anslutningspunkter kunde ses på det befintliga nätet till området föreslås
även nya anslutningspunkter för VA.
4.3

UPPSKATTNING AV FÖRDRÖJNINGSVOLYM

Utifrån Göteborg kommuns riktlinjer ska nybyggda hårdgjorda ytor fördröjas inom fastigheten. I
uppskattningarna har de två fastigheterna med respektive vägar delats upp i två för att ha
möjligheten att separera fördröjningen. De hårdgjorda ytorna har tagits fram utifrån
exploateringsalternativet som har mottagits av Göteborgs stad.
För den södra fastigheten uppskattas följande hårdgjorda ytor som måste fördröjas efter
exploatering, utifrån villkor 1:
Tabell 5. Fördröjningsvolym som måste fördröjas vid södra fastigheten.
Yta

A [ha]

m3 vid 10 mm regn

Inklusive 20 % säkerhet

Tak
Asfalt
Grönyta
Summa:

0,06
0,147
0,123
0,33

6
14,7
12,3
33

7,2
17,64
14,76
39,6

För södra fastigheten kommer även dagvatten från grönområdet uppströms att behöva
omhändertas i magasin. Därför har grönområdet tagits med i tabell.
Utifrån villkor 1 är den mista vattenvolym som måste fördröjas inom södra fastigheten
uppskattad till ca 39,6 m3.
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Utifrån krav 2, se avsnitt 3.4. Kapaciteten från magasin till utlopp är 20 l/s ha hårdgjord yta.
Detta medför att för södra fastigheten, skulle detta innebära att 6,6 l/s får släppas till det
kommunala nätet. Utjämningsvolymen som krävs motsvarar 62 m 3, vilket medför att krav 2 blir
dimensionerande.
För norra fastigheten uppskattas följande hårdgjorda ytor som måste fördröjas inom
exploateringsområdet utifrån villkor 1:
Tabell 6. Fördröjningsvolym som måste fördröjas vid norra fastigheten.
Yta

A [ha]

m3 vid 10 mm regn

Inklusive 20 % säkerhet

Tak
Asfalt
Summa:

0,06
0,145
0,205

6
14,5
20,5

7,2
17,4
24,6

Utifrån villkor 1 är den minsta vattenvolym som måste fördröjas för norra fastigheten
uppskattad till 24,6 m 3.
Enligt villkor 2 är kapaciteten från magasin till utlopp 20 l/s’ha hårdgjord yta. För norra
fastigheten motsvarar detta ett flöde på 4,1 l/s som får släppas till det kommunala nätet.
Utjämningsvolymen som krävs blir 56 m 3.
Om ett större dagvattenflöde tillåts släppas till ledningsnätet kan mindre volym på magasin
behövas. Detta skall studeras vidare vid detaljprojektering.
En mindre byggnad kommer att byggas vid den öppna förskolan och vattenvolymen som måste
fördröjas blir:
Tabell 7.Fördröjningsvolym som måste fördröjas vid den nya föreningslokalen.
Yta

A [ha]

m3 vid 10 mm regn

Inklusive 20 % säkerhet

Tak
Summa:

0,012
0,012

1,2
1,2

1,44
1,44

Utifrån villkor 1 är den minsta magasinvolymen för förskolan 1,44 m 3.
Makadammagasin föreslås som fördröjningsmagasin för båda fastigheterna. Makadammagasin
har en hålrumsvolym som motsvarar 0.33 m3, vilket medför att magasinvolymen för södra
fastigheten blir 190 m3, 170 m3 för norra fastigheten och 5 m3 för makadammagasinet vid
föreningslokalen.
Föreslagen placering för magasinen finns presenterade i bilagorna 1,2 och 3. I bilagorna har
djupet på magasinen antagits till 1 meter. Dagvattenmagasinets djup kommer troligtvis att
ändras vid detaljprojekteringen.
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4.4

DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRORENINGSBELASTNING

Området är ett bostadsområde och med hjälp utav Göteborgs stads reningskrav för dagvatten
bedöms området som en ¨Medelbelastad yta¨. Recipienten är Göta älv och är klassad som
¨Mycket känslig¨. Utifrån bedömningstabellen tagen från reningskrav för dagvatten, kommer
rening att behövas i exploateringsområdet, se tabell 8.
Tabell 8. Matris för dagvattenrening. Blå celler markerar de fall som behöver anmälas till
miljöförvaltningen.
Recipient

Hårt belastad yta

Medelbelastad yta

Mindre belastad yta

Mycket känslig

Omfattande rening

Rening

Enklare rening

Känslig

Rening

Enklare rening

Fördröjning

Mindre känslig

Rening

Enklare rening

Fördröjning

Med hjälp utav StormTac har föroreningshalterna för området tagit fram. Området bedöms bestå
utav GC-väg, tak och grönytor. Avrinningskoefficienterna har bedömts på följande sätt:
GC-väg har 0,8, Tak har 0,9 och grönområdet har fått 0,3 då marken är kuperad med berg i
dagen.
4.4.1 FÖRORENINGSUPPSKATTNING FÖR EXPLOATERINGSOMRÅDET
Föroreningshalterna före och efter exploatering har tagits fram och presenteras i tabell 9. Det
blåa fältet är Riktvärden från Göteborgs stad. Föroreningshalterna som är grönmarkerade ligger
under de rekommenderade riktvärdena. De rödmarkerade värdena är föroreningshalter som
uppskattas vara högre än de rekommenderade riktvärdena.
Tabell 9. Föroreningshalter för exploateringsområdet, före och efter exploatering, StormTac.

Riktvärden
(Göteborg)

Före
exploatering

Efter
exploatering

Pb (µg/l)
Cd (µg/l)
Cr (µg/l)
Cu (µg/l)
Ni (µg/l)
Zn (µg/l)
Hg (µg/l)
As (µg/l)

14
0,4
15
10
40
30
0,05
15

2,8
0,28
3,8
14
2,6
25
0,033
3,3

2,8
0,37
4,1
13
3,1
26
0,031
3,2

P (µg/l)
N (µg/l)

50
1250

120
1500

120
1600

1000
25000
0,05
10
0,001
12000

330
16000
0,005
1,9
0,0016
11000

310
17000
0,0063
1,8
0,0017
12000

Olja (µg/l)
SS (µg/l)
BaP (µg/l)
Bensen (µg/l)
TBT (µg/l)
TOC (µg/l)

Innan exploatering uppskattas 4 ämnen ligga över Göteborgs riktvärden. Dessa ämnen är
koppar, fosfor, kväve och TBT. Efter exploatering kommer en mindre förändring att ske i
koncentrationerna av föroreningsämnena, men det är samma 4 ämnen som uppskattas ligga
över riktvärdena efter exploatering.
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Tabell 10 visar föroreningshalterna för dagvattnet efter att dagvattnet har passerat ett
makadammagasin. Efter rening och fördröjning uppskattas koncentrationen av fosfor överstiga
de rekommenderade riktvärdena, däremot uppskattas resten av föroreningarna understiga
riktvärdena.
Föroreningshalterna efter rening, uppskattas vara längre än de uppskattade föroreningshalterna
innan exploatering för dagvattnet i området.
Tabell 10. Föroreningshalter efter rening i makadammagasin, StormTac.

Riktvärden
(Göteborg)

Efter
exploatering

Efter rening

Pb (µg/l)
Cd (µg/l)
Cr (µg/l)
Cu (µg/l)
Ni (µg/l)
Zn (µg/l)
Hg (µg/l)
As (µg/l)

14
0,4
15
10
40
30
0,05
15

2,8
0,37
4,1
13
3,1
26
0,031
3,2

0,79
0,15
1,4
4,6
1,8
14
0,019
1,4

P (µg/l)
N (µg/l)

50
1250

120
1600

90
910

1000
25000
0,05
10
0,001
12000

310
17000
0,0063
1,8
0,0017
12000

100
10000
0,005
1,1
0,001
7300

Olja (µg/l)
SS (µg/l)
BaP (µg/l)
Bensen (µg/l)
TBT (µg/l)
TOC (µg/l)
4.5

MILJÖKVALITETSNORM FÖR RECIPIENT GÖTA ÄLV

Det befintliga kommunala dagvattennätet mynnar i Göta Älv. Göta Älv klassas som en känslig
recipient, vilket medför att rening krävs inom exploateringsområdet. I dagsläget klassas
recipienten som otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status. Dagvattnet från
planområdet bedöms inte påverka recipienten negativt eller bidra till försämrad statusklassning.
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4.6

ÖVERSVÄMNINGSRISKER

Göteborgs skyfallsmodell visar vilka ytor inom exploateringsområdet som kommer att ha
stående vatten vid ett 100-årsregn, se figur 16. Det är främst i lågpunkterna som ytvattnet
kommer att bli stående.

Figur 16. Utdrag ur Göteborgs skyfallsmodell.
Inom exploateringsområdet kommer vatten att bli stående vid ett 100-årsregn. I de högre
delarna av området är det främst i den sydvästra delen av exploateringsområdet där ytvatten
kommer att bli stående. Nivån på ytvattnet kommer att variera mellan +0,1 meter och +1 meter.
Framkomligheten till den östra delen av planområdet kan bli begränsad utifrån vattendjup.
Maximalt vattendjup för att räddningstjänsten skall komma fram är +0,5 meter. Maximalt
vattendjup för framkomlighet är +0,2 för personfrodon. Framkomligheten till den öppna
förskolan kommer att bli begränsad vid kraftiga regn.
För att öka framkomligheten inom området vid kraftiga regn kan GC-vägens marknivåer höjas.
Det är möjligt att enkelt bygga så att bra famkomlighet uppnås. Det är även viktigt att inte
bygga bort de områden där utjämningsvolymer för dagvatten kan magasineras vid kraftiga regn.
4.7

ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN

Dagvattenlösningarna inom fastigheten ägs och driftas utav fastighetsägarna. Det kommunala
ledningsnätet underhålls och ägs utav KoV.
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5

KOSTNADSUPPSKATTNINGAR

Investerings kostnader har uppskattats för dagvattenlösningarna som har föreslagits. I
investeringskostnaderna ingår inte projektering och entreprenörskostnader. Eventuellt kan det
tillkomma en kostnad vid sprängning av berg då det kan förekomma i området, detta behöver
undersökas närmare vid detaljprojekteringen. Vid kostnadsuppskattningen har oförutsedda
kostnader lagts till i det totala priset och uppskattas till 15%.
5.1

INVESTESTERINGSKOSTNAD

Kostnad för dagvattenledningarna i området har uppskattats till 3500 kr/m, därefter tillkommer
kostnad för brunnar och oljeavskiljare vilket gör att kostnaden för dagvattennätet uppskattas till
1 300 000kr.
För makadamdike uppskattas kostnaden till 1400 kr/m, därefter tillkommer kostnad för en
kupolbrunn. Den totala kostnaden för makadamdike uppskattas till 175 000kr.
Vid prisuppskattning för makadammagasin har kostnaden uppskattats till 4200 kr/m 3. För
magasinet som ligger vid den södra fastigheten som är 190 m 3 uppskattas kostnaden till
789 000kr. För magasinet som ligger vid den norra fastigheten och uppskattas till 170 m 3
uppskattas kostnaden till 714 000kr. För magasinet vid den öppna förskolan som motsvarar 5
m3 uppskattas kostnaden till 21 000kr. Kostnad för magasin kan variera om en annan typ av
magasin används.
Den totala kostnaden för dagvattenlösningarna uppskattas till ca 3 000 000kr.
5.2

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

Makadammagasin och makadamdiken kommer att behöva grävas om efter 10-15 år. De
hydrauliska förutsättningarna förändras till följd av olika grad av igensättning i magasinet. Den
renande effekten på dagvattnet försämras med tiden på grund av igensättning.
Drift- och underhållskostnader uppskattas grovt till att ligga mellan 5-8 % av
investeringskostnaderna för diken.
Underhållskostnader för ledningsnätet anses kunna försummas om ledningsnätet byggs med
själrensande lutningar. Eventuellt kan spolning behövas ibland.
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6

SLUTSATS

En tillfredställande lösning bedöms kunna uppnås med hjälp av beskrivna system för
dagvattenhantering. Utifrån de krav som Göteborgs stad ställer kommer det föreslagna systemet
att fördröja och rena dagvatten innan det når det kommunala nätet. I rapporten framgår vilka
volymer som behöver fördröjas för respektive fastighet.
Det är viktigt att höjdsättningen görs så att fastigheterna skyddas mot ytvatten. Ytvattnet bör
kunna avledas ytligt mot lågpunkterna i området då det dimensionerade 20-årsregnet
överskrids.
Dimensionering, placering och utformning av dagvattennätet görs i detaljprojekteringen.
Föroreningsberäkningarna som har gjorts visar att dagvattnet efter exploatering ökar marginellt.
Dagvattnet från exploateringsområdet kommer inte att påverka recipienten negativt utifrån de
resultat som erhållits från StormTac.
6.1

BEGRÄNSNINGAR FÖR FORTSATT ARBETE

Inför projekteringen har följande punkter identifierats som begränsningar för fortsatt arbete:
•
•

•
•
•
•

7

Studera nivå och storlek på dagvattenmagasin - kostnaden för magasin kan variera
beroende på storleken som magasinet behöver vara.
Höjdsättning inom exploateringsområdet – Vid den södra fastigheten kommer eventuellt
marken att behöva höjas för att få täckning för dagvattenledningarna. Detta behöver
studeras djupare vid detaljprojektering. Nivåerna till berg kan även variera inom detta
område och det kan vara värt att höja marken för att minska behovet av att spränga i
berg för att få plats med dagvattenledningarna.
Dimensioner och flöden för oljeavskiljare.
Placering av rännstensbrunnar – Vid detaljprojektering bör rännstensbrunnarnas
placering bestämmas. Det är viktigt att de sätts på strategiska platser så att dagvatten
omhändertas och inte leder ner till bostäderna.
Sekundära rinnvägar – Det är viktigt att sekundära rinnvägar säkerställs vid
höjdsättningen så att ytvatten rinner mot lågpunkterna vid kraftiga regn och då det
dimensionerade 20-årsregnet överskrids.
Framkomlighet vid kraftiga skyfall – Marknivåerna bör ses över för att säkerhetsställa
framkomlighet för räddningstjänsten. Det är även viktigt att inte bygga bort
utjämningsvolymerna i området.

KÄLLOR

Svenskt Vatten, Publikation P110 (2016):
Svenskt Vatten, Publikation P104 (2011):
avloppssystem.
Svenskt Vatten, Publikation P105 (2011):
Miljöförvaltningen, (2013):

Avledning av dag-, drän- och spillvatten.
Nederbördsdata vid dimensionering och analys av
Hållbar dag- och dränvattenhantering.

Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av
förorenat vatten till recipient och dagvatten.

8

BILAGOR

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1 – Systemlösning för dagvatten vid den södra fastigheten
2 – Systemlösning för dagvatten vid den norra fastigheten
3 – Systemlösning för dagvatten vid den nya föreningslokalen
4 – Information om dagvattenlösningar

Uppdrag: 275784, Dagvattenutredning Kaneltorget, ramavtal UB50215164
Beställare: Göteborgs Stad
24(24)

2017-09-08
Slutrapport

Slutleverans

Slutleverans

Slutleverans

BILAGA 4
Nedan presenteras lösningar som kan användas i området för att fördröja och rena dagvatten.
MAGASIN MED KROSSMATERIAL
Fördröjningsmagasin kan utföras med krossmaterial. Hålrumsvolymen är ca 33 %, Fördelar med ett
makadammagasin är att det tål mer last än t ex ett kassettmagasin. Det går emellertid inte att
underhålla lika effektivt. För att hela volymen ska kunna utnyttjas måste magasinet anläggas ovan eller
utan kontakt med grundvattnet. Krossmaterialet ska omges av en geotextil för att hålla smuts och jord
utanför magasinet. Makadammagasin kan även rena dagvatten.
DAGVATTENKASSETTER
Fördröjningsmagasin kan utföras med dagvattenkassetter, figur 14. Hålrumsvolymen är ca 95 %, vilket
ger ett effektivt utnyttjande av ytan som krävs. Fördelar med dagvattenkassetter jämfört med
makadamfyllda magasin är vidare att det finns möjligheter till inspektion, rensning och spolning. För
att hela volymen ska kunna nyttjas måste magasinet anläggas ovan eller utan kontakt med
grundvattnet. Kassetterna ska omges av en geotextil för att hålla smuts och jord utanför magasinet.
Det finns kassetter som belastningsmässigt tål att anläggas under parkeringsytor som i figur 14.
Dagvattenkassettmagasin har en dålig rening av dagvatten.

Figur 1. Dagvattenkassetter. Källa: Uponor.
ECOVAULT
EcoVault är ett dagvattenmagasin i betong med sedimenteringsfack och utbytbart filter som monteras
på utloppsledningen. Filtret har förmågan att filtrera mindre partiklar och är därför effektiv vid rening
av föroreningar. EcoVaultens storlek anpassas efter det rådande flödet

Figur 2. Princip för EcoVault.

OLJEAVSKILJARE
Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten når avloppsnäten ska ha en
oljeavskiljare, t ex bensinstationer, verkstäder, parkeringshus mm. Moderna oljeavskiljare, klass 1, har
bättre rening än de äldre som ofta är av klass 2. En oljeavskiljare ska fungera på det sätt den är
konstruerad för och därför krävs skötsel, kontroll och regelbunden tömning. Alla oljeavskiljare ska
uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 858-1. Provtagningsmöjligheter och larm ska finnas. En
oljeavskiljare av klass 1 får max släppa ut 5 mg olja/liter.
DAGVATTENDAMMAR
Dagvattendammens huvudsyfte är att fördröja dagvattenavledningen och rena dagvattnet. Vid
projektering av dammar är hydraulik, biologisk balans och dammars reningseffekt viktiga
komponenter.
Vattenkvaliteten är viktig att beakta för dammar, inga alger eller föroreningar skall täcka vattenytan då
dammen blir mindre attraktiv. Vattnet i dammen bör ha en omsättning av ca ett dygn. Syresättningen i
dammen är viktig, detta görs via fontäner eller överfall, vid torra perioder kan det vara nödvändigt att
tillsätta grundvatten eller kommunalt vatten.

Figur 3. Dagvattendamm i Hedvigslund (källa: www.rent-dagvatten.se).
Botten i dammen bör tätas för att behålla en permanent vattenspegel. Gummiduk används som tätning
för botten och slänter. Vattendjupet för dammen bör vara minst 1 meter, detta försäkrar att vattnet i
dammen behåller en god kvalitet. Grunda dammar kan under sommarhalvåret ha problem med alger
då temperaturen i dammen ökar.
För drift av dammen skall det vara möjligt att tömma vattnet, helst via självfall. Det skall också finnas
tillräckligt med utrymme för att kunna tömma slammet i dammen med hjälp av en grävskopa. Det är
viktigt att det finns vägar i anslutning till dammen, då grävmaskiner och andra driftfordon måste
kunna komma fram till dammen.
BRUNSFILTER
Dagvattenfilter installeras i brunnarna för att ta upp olja, sediment och metaller. Ett dagvattenfilter kan
ha olika utformning, men principen är att vattnet skall filtreras genom ett filter. Filtren består utav olika
material exempelvis furubark, polonit och aktivt kol. Några material är dyrare än andra. Reningsgraden
mellan materialen varierar, men är till största delen mycket god. Furubark som är det vanligaste och
billigaste filtermaterialet har en reningsgrad som ligger mellan 70-90 %1 . Dagvattenfilter behöver
underhåll i form av filterbyte, vilket kan variera mellan 1-4 gånger om året. Flexiclean menar dock att
filterbyte enbart behövs göras en gång om året.
1
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